Styrets beretning 2016
Virksomhetens art
Afghanistankomiteen (NAC) ble stiftet i 1980, og er en medlemsbasert solidaritetsorganisasjon med
virksomhet i Norge og Afghanistan. Organisasjonens formål er å; sammen med det afghanske folk
bidra til utvikling av et selvstendig, fredelig og demokratisk Afghanistan; fremme kunnskap om
Afghanistan i Norge; samt å fremme vennskap mellom det norske og det afghanske folk.
Afghanistankomiteen har hovedkontor i Kolstadgata 1 i Oslo. Programvirksomheten i Afghanistan
ledes fra Kabul, med regionkontor i Badakhshahn og Ghazni, samt prosjektkontor i Faryab, Kapisa,
Khost og Laghman. Organisasjonen hadde i 2016 tre ansatte i Norge, og 315 ansatte i Afghanistan.
Medlemmer som bidrar frivillig er en sentral ressurs i organisasjonen, i styret, prosjektutvalg,
informasjonsutvalg og lokallaget i Bergen.
Styret 2016
Leder: Torleif Hauge til 25 oktober. Konstituert leder fra 26 oktober: Sverre Hjelleset
Nestleder: Anne Hertzberg
Styremedlemmer: Beate Fasting, Farid Giami, Herdis Sigurgrimsdottir
Varamedlemmer: Deeva Biabani og Terje Skaufjord
Styret har avholdt 6 ordinære møter: 16 september, 22 november, 21 februar, 24 april, 23 mai og 9
juni. Det ble avholdt et ekstraordinært styremøte 25 oktober, der Torleif Hauge trakk seg fra
ledervervet og styret konstituerte Sverre Hjelleset som leder.
Styrets arbeid
I samsvar med arbeidsprogrammet, vedtatt av landsmøtet 4. juni 2016 har styret hatt følgende
fokusområder for arbeidet: (1) Organisasjon, medlemmer og frivillighet, (2) Finansiering, (3)
Utviklingsarbeid i Afghanistan, (4) Sikkerhet og (5) Informasjons- og opinions danning.
Styrets organisering og oppgaver
Med de nye vedtektene av 2015 ble styrets halvert fra 10 til 5 medlemmer. For å følge opp
vedtektene er det jobbet bevisst med at styret skal ha en mer strategisk, og mindre operativ rolle.
Styret orienteres om driften og oppfølgingen av arbeidsprogrammet, og har fulgt tett opp spesielt
når det gjelder økonomistyring. Styret erkjenner at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har vært
svært utfordrende og har derfor prioritert å støtte opp om sekretariatets arbeid med sikkerhet og
beredskap, se også eget punkt om sikkerhet. Internrevisjon ble gjennomført i februar 2017 og er
grundig behandlet. Styret har også vedtatt revidert Finansmanual med i alt 18 vedlegg. Styrets
kontrollfunksjon med virksomheten er også utøvet ved at styre og utvalgsmedlemmer har tatt
stikkprøver for å følge opp at rutiner og manualer følges ved besøk i Afghanistan. Styret har sett det
som en viktig oppgave å formidle et felles ansvar for å påse at manualer og prosedyrer etterleves og
holder en høy standard. Styret har et godt samarbeid med sekretariatet, som har hatt hovedansvaret
for gjennomføring av arbeidsprogrammet.
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Styret vil uttrykke stor tilfredshet med det gode samarbeidet med sekretariatet i NAC i sin
alminnelighet og samarbeidet med Generalsekretær Liv Kjølseth i særdeleshet. Styret vil fremheve
innsatsen til de ansatte i Afghanistan som samarbeider tett med partnere i lokalsamfunnet under
svært vanskelige forhold. Uten dedikerte ansatte med sterk vilje til å bidra til utvikling i eget land ville
ikke arbeidet vært mulig. Styret vil også fremheve den innsats som er gjort for å skape debatt om
Godalutvalget rapport i norsk offentlighet. Dette har bidratt til å holde Afghanistan på dagsorden i en
tid der politisk oppmerksomhet, og media har fokus på andre internasjonale kriser.

Medlemmer og frivillige
Afghanistankomiteen lykkes med å beholde aktive frivillige. Frivillige i programutvalg og
informasjonsutvalg fortsetter å være den viktigste frivillige ressursen for det daglige arbeidet.
Frivillige har også bidratt i forbindelse med arrangementer, som Afghanistan-uka. En av de ansatte
ved sekretariatet har medlemsoppfølging som prioritert arbeidsområde. En ny database er på plass
og gir en mer effektiv og mindre arbeidskrevende oppfølging av medlemmer og givere.
Medlemspleien er betydelig styrket gjennom rask respons på henvendelser og utsendelse av
månedlige nyhetsbrev til 750 mottakere. Medlemmene har mottatt to temahefter, og innkalling til
årsmøtet per brev. Sosiale medier er en annen flate som brukes systematisk for å kommunisere med
medlemmer, og for å nå ut med informasjon om organisasjonens arbeid på daglig basis. NAC har 233
betalende medlemmer, og 5363 følgere på sosiale medier, dette er 3066 flere enn ved sist årsmøte.
Det blir interessant å se om styrket medlemspleie vil føre til medlemsvekst i årene som kommer.
Finansiering
Afghanistankomiteen har en treårig bistandsavtale med Norad, med et årlig beløp på 26,4 millioner,
fram til 2018. Dette medfører en reduksjon i prosjektvolum på 17,5% fra 2015, men kun 3,3% i
forhold til 2013. En svakere kronekurs i forhold til USD har ført til at organisasjonen i realiteten har
hatt nær 30% lavere inntekter.
NAC har lyktes med å få flere donorer. Redusert støtte fra norske myndigheter er dermed delvis
kompensert gjennom støtte fra internasjonale donorer. Et strategisk vellykket grep i dette arbeidet
har vært å inngå samarbeid med andre organisasjoner om implementering av prosjekter.
Afghanistankomiteen har gjennom dette, i 2016, fått prosjektstøtte fra EU til utdanning av
fysioterapeuter i samarbeid med Den svenske afghanistankomiteen (SAK) og Handicap International,
og et utvidet samarbeid med SAK om utdanning av jordmødre og helsesøstre.
I desember 2016 skrev Afghanistankomiteen under en avtale med den statlige afghanske
'Independent Joint Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee (MEC)' om samarbeid med
en studie om korrupsjon innen utdanningssektoren. Studien blir gjennomført på oppdrag fra Det
afghanske utdanningsdepartementet og finansiert av en gruppe internasjonale donorer. Prosjektet
hadde oppstart i januar 2017. Strategien med å samarbeide med andre aktører vil fortsette i neste
periode.
NAC har betydelig erfaring fra opplæring i katastroferespons og forebygging. Etter jordskjelvet i
oktober 2015, med episenter i Badakhshan, gikk organisasjonen aktivt inn i hjelpearbeidet med
støtte fra FNs humanitære fond (CHF).
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I arbeidet med finansiering vil hovedprioriteten fortsatt være langsiktig bistand. I henhold til NAC
strategi (2015-2019) åpens det for at NAC gir humanitær bistand der det er hensiktsmessig. Styret
registrerer at norske myndigheter øker bevilgninger til nødhjelp, mens langsiktig bistand reduseres,
og advarer mot en slik utvikling. En bærekraftig utvikling i Afghanistan krever langsiktig innsats.
Afghanistankomiteen har derfor en langsiktig tilnærming også til humanitært arbeid.
I 2016 ble det levert en søknad om treårig rammeavtale om informasjonsstøtte til Norad. Søknaden
er innvilget på 700 000 pr. år (en økning på 100 000 fra foregående år). Dette var viktig for å sikre et
fortsatt aktivt informasjons- og påvirkningsarbeid.
Også i 2016 har NAC et overskudd i innsamlede midler, og oppfyller dermed
egenandelsforpliktelsene til avtalen med Norad. Samarbeidet med vennskapsskolene, og Den norske
jordmorforeningen er de viktigste bærebjelken i innsamlingsarbeidet, og en forutsetning for å nå
innsamlingskravene. Inntekter fra to brevkampanjer er gradvis redusert de siste årene, noe som kan
skyldes givertretthet etter mange år, men også en ujevn oppfølging og respons. Et effektivt system
for å håndtere givere er endelig innkjørt som et grunnlag for en bedre giverpleie. Det er igangsatt et
arbeid med et fastgiverprogram, men resultatene av dette vil ikke vises før i neste periode.
Innsamlingsarbeidet må prioriteres høyere, for å sikre at organisasjonen ikke blir for avhengig av
noen få partnere, og slik at organisasjonen også i fremtiden kan møte kravet om egenandel til
bistandsarbeidet. Innsamlingsoverskudd fra tidligere år utgjør en buffer på kort sikt, men NAC er helt
avhengig av økte inntekter fra innsamling i årene fremover.
Utviklingsarbeid i Afghanistan
Afghanistankomiteen fortsetter å implementere utviklingsprogram i 23 distrikter i 9 ulike provinser.
Tross en meget krevende sikkerhetssituasjon gjennomføres planlagte aktiviteter, monitorering og
evaluering av programmet uten vesentlige endringer eller forsinkelser. Styret vil fremheve innsatsen
til de ansatte i Afghanistan som samarbeider tett med partnere i lokalsamfunnet under svært
vanskelige forhold. Uten dedikerte ansatte med sterk vilje til å bidra til utvikling i eget land ville ikke
arbeidet vært mulig. NAC er en av få organisasjoner som fortsatt har sterk tilstedeværelse på
distriktsnivå.
Den nye avtalen med Norad øremerket midler til utdanning generelt, og utdanning av jordmødre og
helsesøster spesielt. I tillegg har NAC, med støtte fra EU, startet opp fysioterapiutdanning. Dette har
medført at utdanning, i større grad enn tidligere, utgjør kjernen i programmet.
Utdanningsprogrammet er utformet på en måte som gjør at det bidrar bredt til utvikling på
landsbygda, i samsvar med en integrert tilnærming til landsbygdutvikling; det jobbes i skoler med
katastrofeberedskap, og med undervisning i menneskerettigheter, helse og ernæring for ungdom og
kvinner. For en detaljert resultat rapport: se årsrapporten for 2016.
Det er igangsatt et arbeid for å i større grad integrere kjønnsdimensjonen i alle
programkomponenter. Dette følges opp og støttes fra Programutvalget, basert i Norge.
Programutvalget er tett involvert i oppfølgingen av hele programmet fra Norge i samarbeid med
sekretariatet, men også i direkte skype og epost kontakt med ansatte og ved reiser til Afghanistan.
Slik bidrar norsk fagekspertise til kompetansebygging gjennom samarbeid med ansatte i Afghanistan.
Dette har ledet til et mer formelt samarbeid med Nansen Fredssenter som bidrar med opplæring av
ansatte i dialog og konfliktløsningskompetanse. Afghanistankomiteen har også lyktes med å knytte til
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seg fagkompetanse gjennom «solidarity in action». Dette er fagpersoner som tar på seg kortere
oppdrag i Afghanistan og som bidrar med kompetansebygging og kvalitetssikring.
Sikkerhet
Stadig flere afghanere rammes av krig og konflikt. Antallet drepte og skadede sivile var høyere i 2016
enn noen gang siden 2001. Økt væpnet aktivitet fra opposisjonen og fra terrorgruppen IS, konflikt
internt i myndighetsapparatet, og omfattende korrupsjon, samt økt kriminalitet gjør at arbeid med å
minimere risiko beslaglegger stadig mer tid og ressurser. Styret har drøftet sikkerhetssituasjonen på
hvert møte, og kan rapportere om et kontinuerlig arbeid for å håndtere sikkerhetsutfordringene. I
perioden er det gjennomført evakueringsøvelser fra alle kontorer og enheter i Afghanistan. Det er
oppdaterte sikkerhetsanalyser for alle distrikter der organisasjonen har permanent tilstedeværelse.
Kriseberedskapen er styrket gjennom opprettelsen av et frivillig krisekommunikasjonsteam ved
hovedkontoret i Oslo, og det er gjennomført en krisekommunikasjonsøvelse med ekstern bistand for
å teste planverk og kommunikasjon mellom Norge og Afghanistan. Styret vil berømme ledelse og
ansatte som gjennomfører det daglige arbeidet med program under slike forhold, uten vesentlige
forsinkelser.
Informasjon og opinionsdanning
Målene for informasjonsarbeidet i 2016 var knyttet til å skape debatt om Godal-utvalgets rapport
«En god alliert – Norge i Afghanistan 2001-2014». Årsmøtets vedtak av 10 lærdommer «Dette bør
Norge ta med seg videre fra Afghanistan» la et godt utgangspunkt for å bringe frem
Afghanistankomiteens syn og erfaringer. Afghanistankomiteen har bidratt til 28 offentlige
arrangementer 4 kronikker/debattinnlegg, og har 64 medieoppslag som følge av pressearbeidet.
Afghanistankomiteen har kommet med 6 høringsinnspill til politiske prosesser. Når det tas i
betraktning at få andre aktører har engasjert seg i debatten, og at hverken politikere eller media har
vist vilje til å ta opp problemstillingene Godal-utvalget behandlet, gir det et grunnlag for å si at
Afghanistankomiteen har gitt et betydelig bidrag til norsk offentlighet.
Treårig støtte fra Norad til informasjons og påvirkning gjør det mulig å styrke og videreføre dette
arbeidet. Afghanistankomiteen vil sørge for å gjøre lærdommer og perspektiver fra Afghanistan
relevant for norsk utenriks, sikkerhets og bistandspolitikk som nå varsler en økt satsning på
stabilisering av Afghanistan og andre sårbare stater. Fokus vil være rettet mot å skape debatt
omkring de dilemmaer som norsk militært, politisk og utviklingspolitiske engasjement i Afghanistan
satte på dagsorden, og som fortsatt vil være aktuelt i Afghanistan og andre sårbare stater.
Afghanistankomiteen gjør et tydelig skille mellom arbeidet som går ut på å bidra til offentlig debatt,
og arbeidet med å profilere egen organisasjon. Bistandsarbeidet har dette året særlig blitt profilert i
forbindelse med «Løp for livet» kampanjen som ble gjennomført i samarbeid med Den Norske
Jordmorforeningen. Dette resulterte i mange oppslag om utdanning av jordmødre, og redusert
mødre og barnedødelighet i lokalaviser rundt om i landet. En tillitsvalgt i Afghan Midwife Assosiation
innledet på seminar på Litteraturhuset i Oslo, ble intervjuet i Dagsavisen, og av Bistandsaktuelt. I
tillegg hadde hun møter med politikere på Stortinget og i UD.
Arbeidsmiljø og ansatte
Ansatte og frivillige er Afghanistankomiteens viktigste ressurs. Organisasjonen har 315 ansatte i
Afghanistan og tre ansatte i Norge. Som tidligere omtalt er sikkerheten for de ansatte
organisasjonens høyeste prioritet, sykefravær, skader og hendelser blir systematisk registrert av
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personalkontoret i Kabul. Styret opplever at ansatte har en vilje til å strekke seg langt for å løse alle
oppgaver, og er imponert over den innsats som legges ned. At arbeidet oppleves som meningsfylt, og
at det er stort rom for å utvikle seg som følge av nye arbeidsoppgaver er medvirkende til at det er et
godt arbeidsmiljø. Samtidig har reduserte inntekter som følge av høyere dollarkurs, ført til at ansatte
i Afghanistan har måttet dekke flere arbeidsoppgaver. Dette er positivt fordi det har medført økt
effektivitet, men gjør også at enkelte arbeidsfelt ikke får tilført nødvendige ressurser. Sykefraværet
for de ansatte i Afghanistan lå på et årsgjennomsnitt på 1,25% for 2016, noe som er lavt både i
nasjonal og internasjonal sammenheng, og en indikasjon på trivsel og godt arbeidsmiljø.
Miljørapportering
Afghanistan står overfor store miljøutfordringer når det gjelder forurensning av luft og vann, men
også som en følge av avskoging og degenerering av naturressurser, som gir seg utslag i erosjon,
jordras, flom og tørke. Miljø, naturressursforvaltning og katastrofeforebyggende arbeid utgjør derfor
en viktig komponent i programarbeidet. Det arbeides med holdningsskapende arbeid i lokalmiljø og
ved skoler, og med å bygge lokal kapasitet til å forebygge og håndtere naturkatastrofer. Resultatene
er særlig synlige når det gjelder re-etablering av skog. Afghanistankomiteen bruker Environmental
Impact Analysis (EIS) ifm. utvikling og gjennomføring av prosjekter (siden 2013) for å forhindre at
prosjekter bidrar til en ytterligere forringelse av miljøet, i tillegg stoppet Afghanistankomiteen all
bruk av piggtrå i 2016 og har erstattet denne med mer miljøvennlige løsninger.
Likestilling
Afghanistankomiteen har jobbet bevist med å sikre kjønnsmessig og etnisk balanse blant de ansatte.
40 % av de ansatte er kvinner. Vi er dermed blant de organisasjonene i Afghanistan som har høyest
antall kvinnelige ansatte. Vi har også ansatte fra alle de store etniske gruppene, og sørger for å ha en
bred etnisk sammensetning av team. Ettersom kvinner i Afghanistan systematisk utsettes for
ekskludering, undertrykkelse og vold, er våre programmer spesielt innrettet mot å styrke kvinners
rettigheter og politiske og økonomiske deltakelse. For å legge til rette for kvinnelige ansatte har NAC
et tilbud om transport til og fra jobb. Det gis også tilskudd til ansatt drevet barnehage. Barnehagen er
også åpen for barn av mannlige ansatte, forutsatt at ektefellen er yrkesaktiv. Kvinnelige ansatte
rapporterer likevel om at de i mindre grad enn mannlige ansatte har beslutningsmyndighet, og at det
er viktig å involvere menn mer i arbeidet for kvinners rettigheter, også internt i organisasjonen, for å
lykkes med en slik tilnærming i programarbeidet. Arbeidet med å styrke likestilling internt i
organisasjonen vil være en kontinuerlig og prioritert prosess også i året som kommer.

Vurdering av forutsetning for videre drift og disponering av resultat
I 2016 ble det samlet inn NOK 1 001 098. Det er brukt kr 194 407 på utgifter til innsamling. Av dette
er det dekket egenandel til prosjekt i Afghanistan på 571 145 og overforbruk på prosjekter i
Afghanistan på 194 756. Overforbruket på prosjekter i Afghanistan skyldes store valutasvingninger
som har gjort det meget vanskelig å implementere nøyaktig i forhold til planlagt budsjett.
Overskuddet i innsamlede midler på 40 791 tilføres formålskapital med eksterne bindinger.
Aktivitetsregnskapet for Afghanistan viser et regnskapsteknisk underskudd på NOK 3 084 019. Dette
har sammenheng med tidspunkt for inntektsføring av donormidler fra ikke-norske donorer og har
ingen praktisk betydning.
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Aktivitetsregnskapet for Norge viser et overskudd på NOK 721 871. Av dette kan inntil 400 000
disponeres i 2017 og 2018 i arbeid med å styrke programutviklingen monitorering og evaluering i
Afghanistan, mens 321 871 tilføres annen formålskapital.
Slik det fremkommer i avsnittet om finansiering har Afghanistankomiteen en treårig bistandsavtale
med Norad, med et årlig beløp på NOK 26,4 millioner, til 2018. NAC har også flerårig avtale med EU
om utdanning av fysioterapeuter til 31. mai 2019. I tillegg er det også mindre og kortvarige prosjektavtaler. Samlet sett gir disse inntektene et solid grunnlag for videre drift.
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